Introductie interventiebedrijf
Naam interventiebedrijf

Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)

Algemene introductie

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) is een voorziening voor
patiënten met gezondheidsproblemen die verband houden met hun
werk. PMA biedt topzorg aan patiënten met aandoeningen die
waarschijnlijk het gevolg zijn van werk en aan patiënten met medische
belemmeringen voor werk. Bij sommige aandoeningen is niet meteen
duidelijk dat het werk een belangrijke rol speelt. Gerichte diagnostiek
en gericht advies of behandeling kunnen dan een oplossing bieden,
onnodig medische handelen en zorgkosten besparen en
arbeidsongeschiktheid voorkomen. Het kan daarbij gaan om
diagnostiek en advies, advies bij bepaalde keuringen (met name bij
veiligheidsrisico’s), deskundigenonderzoek (expertises) en
aanvullende diensten op maat voor arbodiensten/bedrijfsartsen of
werkgevers.

Korte profielschets

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) bestaat sinds 2005 en maakt
deel uit van de poliklinieken van het Amsterdam UMC, locatie AMC,
en is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen gezondheid
en werk, zowel voor de individuele medewerker als voor groepen. De
hoofdtaak van de PMA is het beantwoorden van vragen over
complexe arbeidsrelevante gezondheidsproblemen. Vaak is de inzet
van verschillende specialisten nodig om tot een advies te komen. Elke
verwijzing wordt besproken in een multidisciplinair team met een
bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige en een medisch specialist.
De professionals verbonden aan de PMA behoren tot de top van
Nederland. Er wordt nauw samengewerkt met academische
afdelingen van Amsterdam UMC, locatie VUmc, en andere aanbieders
van topklinische zorg. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen
en medisch specialisten kunnen de PMA benaderen en patiënten
verwijzen.

Missie en visie

De PMA levert een bijdrage aan het voorkomen en/of behandelen van
arbeidsgebonden gezondheidsproblemen, het bevorderen van
functioneren en daarmee aan het gezond langer doorwerken van
mensen met een aandoening. Dat leidt tot een gezonder leven voor de
patiënt en tot minder kosten voor werkgever en maatschappij.

Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Verklaring beroepsgebonden gehoorschade
Doorlooptijd vier weken na getekende offerte retour
Resultaat is beantwoording vraagstelling
Beoordelen slechthorendheid en revalidatie voor veilig werken
Doorlooptijd meerdere maanden
Resultaat beantwoording vraagstelling

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Counseling tinnitus
Doorlooptijd afhankelijk van zorgtraject
Resultaat is beantwoording vraagstelling
Na afloop onderzoek rapportage aan verwijzer en cliënt
Tussenoverleg op verzoek

Exclusiecriteria

Geen verwijzingen die slechts een audiogram vragen (is eerstelijns)

Overige informatie

-

Gegevens interventiebedrijf
Contactgegevens

Postadres

Postbus 22660

Huisnr/toevoeging
Postcode/Plaats

1100 DD

Website

https://www.amc.nl

Telefoonnummer

020-5669111

E-mail
KVK

34362777

Tekenbevoegde

Amsterdam

mevrouw
Naam
Functie

GJM van den
Maagdenberg
Bestuurslid Raad van Bestuur AMC

Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon

Naam

de heer

Functie

hoofd PMA

Telefoonnummer

020-5665333

E-mailadres
Aanmeldadres
(e-mail)

c.t.hulshof@amc.uva.nl

Adres

Meibergdreef

Huisnr/Toevoeging

9

Postcode/Plaats

1105 AZ

Telefoonnummer

020-5669111

CTJ Hulshof

mensenarbeid@amc.nl

Locatiegegevens
Hoofdkantoor

E-mail

Amsterdam

